Majstrovstvá Európy v Orientačnej cyklistike 2018
Dátum:

27. – 30. 06. 2018

Miesto:

Budapešť, Maďarsko

Účastníci:

Matej Muller, ŠK Vazka Bratislava
Štefan Šurgan, ŠK Vazka Bratislava

Program:

27. 06. príjazd
28. 06. modelový tréning
29. 06. preteky na dlhej trati
30. 06. preteky na strednej trati
01. 07. odjazd domov

Majstrovstvá Európy pretekári absolvovali z plnej prípravy na augustové Majstrovstvá
Sveta v Rakúsku, ktoré sú pre nich v tomto roku prioritnou akciou.
Tesne pred odjazdom sa obaja reprezentanti zúčastnili kratšieho sústredenia v Českej
republike. V termíne od 23. 06. do 26. 06. absolvovali najskôr dva preteky Českého pohára
konané v okolí obce Hamr na Jezeře. V sobotu preteky na Strednej trati, kde Matej Muller
skončil na 9. a Štefan Šurgan na 10. mieste. V nedeľu preteky na Dlhej trati, kde Matej Muller
skončil na výbornom 4. mieste, a Štefan Šurgan skončil po problémoch s radením na mieste
17. Pieskovcový terén v spojení s výdatným dažďom dal zabrať nielen pretekárom, ale aj
prevodovým častiam bicyklov.
Následne dva dni pretekári strávili v okolí Turnova. V nedeľu večer absolvovali
regeneráciu v saune. V pondelok doobeda ľahký mapový tréning „párna – nepárna“ vo
dvojici na mape v okolí Jablonca nad Nisou, a večer sa v rámci aktívnej regenerácie povozili
na kajakoch na rieke Jizera, v príjemnom prostredí neďalekej obce Malá Skála. V utorok
doobeda potom tréning krátkych mapových okruhov vo svižnejšom tempe, a poobede
presun do Bratislavy.
Streda patrila hlavne servisu bicyklov. V neskorších poobedných hodinách nasledoval
presun z Bratislavy do dejiska Majstrovstiev Európy.

Doprava, ubytovanie a strava
Doprava bola zabezpečená požičaním dodávkového osobného auta Citroen Jumpy od
Rastislava Malátka, vďaka ktorému sme mali jednoduchšiu prácu s prepravovaním bicyklov
a manipuláciou s nimi.
Ubytovanie bolo zabezpečené prenájmom menšej chaty v okrajovej časti Budapešti,
vzdialenej od centra pretekov približne 10 minút jazdy autom.
Stravu si pretekári riešili svojpomocne. Na ubytovaní s kuchynkou s plným
vybavením, v blízskych reštauračných zariadeniach, ale aj v bufetoch zriadených na
zhromaždiskách jednotlivých pretekov.

Modelový tréning
Oficiálny modelový tréning sa neuskutočnil, nakoľko v tento deň prebiehali preteky
v šprinte pre kategórie dorastu, juniorov a veteránov. V rámci týchto, sa pretekári elity mohli
zúčastniť ako modelového tréningu open pretekov v šprinte, alebo sa aspoň oboznámiť
s modelom štartovej a cieľovej procedúry s využitím bezdotykového razenia kontrolných
stanovíšť použitého vo všetkých pretekoch majstrovstiev. Naši pretekári sa open pretekov
v šprinte zúčastnili len ako diváci. Tréning na tréningovej mape v mierke 1 : 15000, ktorá bola
mierkou a terénom príbuzná finálovým disciplínam nasledujúcich pretekov absolvovali
neskôr poobede.

Preteky na Dlhej trati
Po výdatnom nočnom daždi bola zjazdnosť lesných ciest a chodníkov v priestore
pretekov veľmi náročná. Blato neuveriteľne kĺzalo. Najmä v zjazdoch nebolo jednoduché
udržať stabilitu. Pretekári prispôsobovali postupy daným podmienkam. Snažili sa v
postupoch využívať pevnejšie cesty. Blatu a vode sa ale na väčšine postupov na trati vyhnúť
nešlo. Bicyklové prevody dostávali zabrať. Pretekári bojovali s nefunkčným radením. Blato sa
lepilo na všetky časti bicyklov. Víťazom bol prakticky každý kto došiel do cieľa. Rovnaké
problémy mali na trati všetci, a o pretekárov ktorí preteky vzdali kvôli technických
problémom s bicyklami, či iným tak nebola núdza. Obom našim pretekárom sa napriek
väčším problémom podarilo trať dokončiť. Štefan Šurgan skončil na 35. mieste, čím sa mu
zároveň podarilo získať aj prvý bod do hodnotenia svetového pohára, a Matej Muller na 39.
mieste.
Smutným nedostatkom zo strany organizátorov bolo nedostatočné a neskoré
zabezpečenie potrebných vecí na umývanie bicyklov. Tvorili sa tú dlhé rady v ktorých
pretekári čakali s bicyklami aj viac ako dve hodiny.

Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

35.
39.

2:07:26
2:09:20
2:09:21
2:09:26
2:12:51
2:16:15

Ludvik Vojtech
Dallavalle Luca
Gritsan Ruslan
Hradil Jiri
Niemi Pekka
Jansson Marcus

2:43:01 Surgan Stefan
2:47:27 Muller Matej

CZE
ITA
RUS
CZE
FIN
SWE

SVK
SVK

Preteky na Strednej trati
Stredná trať sa konala v inom priestore ako predchádzajúce preteky. Ale ani to, ani
slnečné počasie neovplyvnilo dostatok blata a vody v lese. Podmienky síce boli o poznanie
lepšie, ale vyhnúť sa blatu a vode bolo často nemožné. Na zdanlivo rovnocenných voľbách
postupov niektoré ponúkali viac a niektoré menej možností na zapadnutie v blate.
Pekne postavené trate, v zaujímavom a rýchlom teréne, s rôznou zjazdnosťou lesných
ciest a chodníkov, so striedaním lesného a polootvoreného terénu ponúkali pekný
pretekársky zážitok. Škoda len niektorých nedostatkov v základných prvkoch mapy. Tiež
nedostatočného prerušenia čiar a krúžkov tratí v mape, a rovnako zle umiestnených
poradových číslach a kódoch kontrol, ktoré často prekrývali dôležité časti mapy. Takéto
organizátorské chyby by sa na pretekoch tejto úrovne robiť nemali.
Z našich pretekárov si veľmi slušný výsledok zajazdil Matej Muller, ktorý skončil na
25. mieste, čím si zároveň pripísal 11. bodov do svetového pohára. Mrzieť ho ale môže 2.
minutová chyba hneď v úvode pretekov, ktorá ho obrala o šancu umiestniť sa v prvej
dvadsiatke. Vôbec sa nedarilo Štefanovi Šurganovi, ktorý v kopci na 9. kontrolu pri riešení
problémov so zasekávajúcim sa radením stratil koncentráciu s mapou a po veľkej chybe
skončil na 52. mieste.
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

59:06
1:01:44
1:02:41
1:02:43
1:03:48
1:03:58

Bogar Krystof
Gritsan Ruslan
Fuchs Baptiste
Ludvik Vojtech
Foliforov Anton
Maiselis Jonas

CZE
RUS
FRA
CZE
RUS
LTU

25.
52.

1:09:17 Muller Matej
1:22:50 Surgan Stefan

SVK
SVK

Záverečné hodnotenie
Účasť a výsledky našich pretekárov v rámci Majstrovstiev Európy dopadli podľa nášho
očakávania. Boli hlavne kvalitným tréningom smerom k vrcholu sezóny. Pozitívne sú stabilné
výsledky Mateja Mullera, či už na týchto pretekoch, alebo aj na pretekoch českého pohára.
Je vidieť, že po minuloročnom prechode do mužskej kategórie jeho výkonnosť postupne
rastie. V prípade, že sa mu na Majstrovstvá Sveta v Rakúsku podarí dobre vyladiť formu,
môžeme od neho očakávať pekné výsledky. Najťažšou úlohou pre neho bude nájsť
rovnováhu medzi túžbou dosahovať čo najlepšie výsledky a jeho reálne dosiahnuteľnými
možnosťami v rámci jeho športovej formy na samotných Majstrovstvách Sveta tak, aby z
toho nepramenili zbytočné chyby, či strata koncentrácie na to podstatné.
Štefan Šurgan sa vracia k výkonnostnému pretekaniu v orientačnej cyklistike po
dlhom období. Po fyzickej stránke momentálne ešte za najlepšími výraznejšie zaostáva.
Očakávať slušnejšie výsledky už v tomto roku by bolo asi príliš skoro. Ak sa mu podarí do
budúcej sezóny výraznejšie zapracovať na fyzickej kondícii, tohtoročné skúsenosti z pretekov
svetovej a európskej úrovne sa mu určite zídu.

